หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ

 แก้ไข/ปรับปรุง

 ยกเลิก

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่ อ ให้ มี ก ฎหมายที่ ร องรั บ การปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ปัจจุบัน
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีบ ทบั ญญั ติบางประการที่ไม่สอดคล้อง ครอบคลุ ม และรองรับการปฏิบัติงานในสภาพการณ์
ปัจจุบันส่งผลให้
๑. ขอบเขตการใช้ อ านาจตามกฎหมายไม่ ชั ด เจนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายอื่ น
และไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. การกาหนดมาตรฐานบังคับไม่สามารถกาหนดมาตรฐานบังคับเพื่อใช้บังคับเฉพาะการผลิต
ส่งออก หรือนาเข้าสินค้าเกษตรบางกรณี หรือบางขนาด หรือบางลักษณะได้
๓. การกาหนดมาตรฐานบังคับกรณีจาเป็นเร่งด่วนไม่สามารถออกมาตรการที่ปกป้องดูแล
สุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถนา
มาตรฐานทั่วไปที่ประกาศไว้แล้วหรือมาตรฐานระหว่างประเทศมาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับได้ทันท่วงที
๔. ไม่สามารถมอบหมายหน่วยงานอื่นเป็นผู้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า
สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับแทน มกอช. ได้
๕. ไม่สามารถกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสาหรับมาตรฐานบังคับและ
มาตรฐานทั่วไปได้อย่างคล่องตัว
๖. บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบางขนาดหรือบางลักษณะกิจการไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรองยังไม่มีความชัดเจน
๗. กระบวนการยอมรับมาตรฐานของต่างประเทศที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ หรือการ
ยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๘. ไม่สามารถกาหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้าน
และกาหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้
๙. เงื่อนไขการอุทธรณ์คาสั่งของสานักงานมีขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
และไม่คล่องตัว
ดั งนั้ น การแก้ ไขปรั บ ปรุงพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค้ าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ จะท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
๑. เพื่ อ ให้ ก ารใช้ อ านาจตามกฎหมายมี ค วามชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. เพื่อให้ ส ามารถกาหนดมาตรฐานบังคับ ครอบคลุ มถึงกรณี ที่ จะควบคุมเฉพาะการผลิ ต
ส่งออก หรือนาเข้าสินค้าเกษตรบางกรณี หรือบางขนาดหรือบางลักษณะของกิจการ
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๓. เพื่อให้สามารถกาหนดมาตรฐานบังคับในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที
๔. เพื่ออานวยความสะดวก ให้มีความคล่องตัว และลดภาระของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า
สินค้าเกษตรในการขอรับใบอนุญาต
๕. เพื่อให้สามารถกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสาหรับมาตรฐานบั งคับ
และมาตรฐานทั่วไปได้อย่างคล่องตัว
๖. เพื่อให้ บ ทบั ญ ญั ติเกี่ยวกับการยกเว้นให้ ผู้ผ ลิ ตสินค้าเกษตรบางขนาดหรือบางลักษณะ
กิจการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรองมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
๗. เพื่อให้กระบวนการยอมรับมาตรฐานของต่างประเทศที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ หรื อ
การยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อานวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล
๘. เพื่อให้สามารถกาหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะ
ด้าน และกาหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้
๙. เพื่อให้การอุทธรณ์คาสั่งของสานักงานมีขั้นตอนที่รวดเร็วสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
เกิดความไม่ชัดเจนในการตีความกฎหมายและความไม่เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การกาหนดขอบเขตการใช้อานาจตามกฎหมายในมาตรา ๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น
ไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ว่ากฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายอาหารนั้น
มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันโดยกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรจะควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส่วนกฎหมายว่าด้วยอาหารจะควบคุมความปลอดภัยอาหาร จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการใช้อานาจ
ตามกฎหมายให้เกิดความชัดเจน
๒. การกาหนดมาตรฐานบังคับตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ไม่ครอบคลุมการกาหนดมาตรฐาน
บังคับเพื่อใช้บังคับเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนาเข้าสินค้าเกษตรบางกรณี หรือบางขนาด หรือบางลักษณะได้
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดให้สินค้าเกษตร หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของการผลิต ส่งออก
หรือนาเข้าสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
๓. การกาหนดมาตรฐานบั งคับ กรณี ที่มีความจาเป็นเร่งด่ว นตามมาตรา ๑๙ ไม่ส ามารถออก
มาตรการที่ปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศได้อย่าง
ทันท่วงที จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยออกเป็นประกาศแทนการออกกฎกระทรวง และสามารถนามาตรฐาน
ทั่วไปที่มีผลใช้บังคับแล้วหรือมาตรฐานระหว่างประเทศมาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับได้ทันที
๔. การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรา ๒๐ วรรคแรก
กาหนดให้เป็นอานาจของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดังนั้น เพื่ออานวยความสะดวก
และลดภาระของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรในการขอรับใบอนุญาตจึงสมควรแก้ไขให้สานักงานมี
อานาจมอบหมายหน่วยงานอื่นดาเนินการออกใบอนุญาตตามมาตรฐานบังคับได้
๕. การกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองสาหรับมาตรฐานบังคับตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
ที่กาหนดให้ออกเป็นกฎกระทรวงเกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานเนื่องจากรายละเอียดในการตรวจสอบ
และรับ รองมาตรฐานสิน ค้าเกษตรในแต่ล ะมาตรฐานมีความแตกต่างกัน เมื่อมีการกาหนดมาตรฐานบังคับ
เพิ่มเติมจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองสาหรับมาตรฐานบังคับทุกครั้ง

3
จึงสมควรแก้ไขให้ออกเป็นประกาศแทนการออกกฎกระทรวง และเพิ่มเติมการกาหนดข้อยกเว้นในวรรคสาม
ของมาตรา ๒๗ เรื่องการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยเพิ่มเติมให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
บังคับที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ไม่ต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความในมาตรา ๒๐ วรรคสาม
๖. การน าเข้าสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง
จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การยอมรั บผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน ท าให้ เกิดความไม่คล่ องตั ว ในการปฏิ บั ติงาน
และไม่เป็ นการอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ในกรณี การนาสินค้าเข้ามาภายในประเทศ
เนื่องจากการทาข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศมีขั้นตอนการดาเนินการที่ยาวนาน จึงสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมให้สามารถนาเข้าสินค้าเกษตรได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานบังคับ หากสินค้าที่นาเข้ามานั้นได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศที่มีมาตรฐานและผลการตรวจสอบรับรองที่น่าเชื่อถือทัดเทียม
กับมาตรฐานไทย โดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับ ผลการตรวจสอบ
รับรอง
๗. การนาเข้าสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานแตกต่างกับมาตรฐานบังคับตามมาตรา ๓๐ กาหนดให้
สามารถขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
ต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานซึ่งกันและกันได้ ทาให้เกิดความไม่คล่ องตัวในการปฏิบัติงานและไม่เป็นการอานวยความสะดวกทาง
การค้าระหว่างประเทศ ในกรณีการนาสินค้าเข้ามาภายในประเทศ เนื่องจากการทาข้อตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่ างประเทศมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การที่ ย าวนาน จึ งสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ น าเข้ า สิ น ค้ า เกษตรที่ มี
มาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับขอรับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานของต่างประเทศที่
ได้รับความเห็ นชอบจากส านั กงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ ตามหลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรกาหนดได้ โดยไม่ต้องมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผล
การตรวจสอบรับรอง
๘. การกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองสาหรับมาตรฐานทั่วไปตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
ที่กาหนดให้ออกเป็นกฎกระทรวงเกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานเนื่องจากรายละเอียดในการตรวจสอบ
และรับ รองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรในแต่ล ะมาตรฐานมีความแตกต่างกัน เมื่อมีการกาหนดมาตรฐานทั่วไป
เพิ่มเติมจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองสาหรับมาตรฐานทั่วไปทุกครั้ง
จึงสมควรแก้ไขให้ออกเป็นประกาศแทนการออกกฎกระทรวง
๙. การกาหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ ไม่รองรับการกาหนดเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานเพื่อการรับรองเฉพาะด้าน และไม่สอดคล้องกับการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตาม
มาตรฐานสากลที่ไม่ให้แสดงที่สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิต เช่น
GMP จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอานาจในการกาหนดเครื่องหมาย
รั บ รองมาตรฐานให้ ส อดคล้ องกั บ การรั บ รองเฉพาะด้ านและการแสดงเครื่องหมายรับ รองมาตรฐานตาม
มาตรฐานสากล
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๑๐. การอุทธรณ์คาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๕๗ กาหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
ดังนั้น เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณ์ จึงสมควรยกเลิก
อานาจของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการพิจารณาอุทธรณ์ในมาตรา ๗ (๕) และแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในมาตรา ๕๗ โดยให้อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง
แทนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
1.3

การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
ไม่มีทางเลือกอื่น

1.4

มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตการใช้
อานาจตามกฎหมาย การกาหนดมาตรฐานบังคับเพื่อใช้บังคับเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนาเข้าสินค้า
เกษตรบางกรณี หรือบางขนาด หรือบางลักษณะ การกาหนดมาตรฐานบังคับกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ การกาหนดค่าบริการ
ตรวจสอบและรั บ รองส าหรั บ มาตรฐานบั งคั บ และมาตรฐานทั่ ว ไป การยกเว้ น ให้ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
บางขนาดหรื อ บางลั ก ษณะกิ จ การให้ ไม่ ต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตและใบรับ รอง การน าเข้ าสิ น ค้ าเกษตร
ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับ มาตรฐานบังคับ หรือการยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศ
การกาหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และการอุทธรณ์คาสั่งของสานักงาน
1.5

ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
เนื่องจากการจัดทาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีการรับฟั ง
ความคิดเห็น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนาข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณา
ประกอบการเสนอร่างพระราชบัญ ญัตินี้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้ เกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน และ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคั บ จึงส่งผลให้การแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
1.6

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
มีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
๑. มกอช. สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว รองรับสถานการณ์ด้านความปลอดภัย
สินค้าเกษตรได้อย่างทันท่วงที และสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้
๒. อานวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
บังคับ โดยลดขั้นตอนและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
1.7

การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่มี

2. ผู้ทาภารกิจ
2.1

เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนและความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็น
อานาจและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

5
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
๑. เอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็ นในการจัดทาร่ างพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สิน ค้าเกษตร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อกลั่ นกรองร่างพระราชบัญ ญั ติดังกล่ าวให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อ
ประชาชน เศรษฐกิจของประเทศและอานวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
๒. การควบคุมบังคับใช้กฎหมายจะดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
2.2

เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจ นี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
๑. มกอช. ได้ดาเนิ น การจัด ทาร่างพระราชบัญ ญั ติม าตรฐานสิ น ค้าเกษตร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย หน่วยงานภายในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒. การควบคุ ม บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายด าเนิ น การโดย มกอช. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่
เกี่ยวข้องในการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เป็นต้น
2.3

ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์ แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่
การจัดทาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นภารกิจของ มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
หน่ วยงานที่ มีอานาจในการควบคุมมาตรฐานสิ นค้าเกษตรโดยใช้ ระบบการออกใบอนุญ าตให้ แก่ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ส่งออก และผู้น าเข้า สิน ค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ประกอบกับมีหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่แล้ว หากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาจะต้องสูญเสีย
งบประมาณในเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลต่างๆ ใหม่ทั้งหมด
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1

การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร

 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function) ในเรื่อง................................
 หน้ า ที่ ข องรั ฐ และแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ในเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ
 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ในเรื่อ งการสร้ างความเข้ ม แข็ งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง............................................................................................
3.2

การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค้ าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ ได้ ก าหนดบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับการมอบอานาจไว้
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
กฎหมายไม่ให้อานาจในการดาเนินการ
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3.3

ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมาย
จาเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการมอบอานาจในการออกใบอนุญาต

3.4

การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้ อ งใช้ บั ง คั บ พร้ อ มกั น ทุ ก ท้ อ งที่ ทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจากการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
ร่างพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆไป เนื่องจาก......................................................................................
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..............................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทัน ทีที่ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่ ว นของบทมาตราที่ แ ก้ ไข มิ ได้ ท าให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย หรือ ผู้ อ ยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ
แห่งกฎหมายได้รับผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดภาระเพิ่มขึ้น
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลา ๑๘๐ วัน เนื่องจาก
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด......................................................
3.5

เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว จึงไม่อาจตราเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้
3.6

ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม  กากับ / ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)

 ส่งเสริม

 ระบบผสม

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจากเป็นการควบคุมผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับเพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถผลิต ส่งออก หรือนาเข้าสินค้าเกษตรได้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.7

การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
การออกใบอนุญาตให้ แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้นาสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ เป็น
การรับประกันว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จะทาให้เกิดความสะดวกต่อการควบคุม กากับ
และติดตามในอนาคตเมื่อเกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรที่ผลิต ส่งออก
หรือนาเข้ามาในประเทศ
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อ
ภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้นาเข้า
3.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ส่ งออก หรื อผู้ น าเข้าสิ น ค้ าเกษตรตามมาตรฐานบั งคั บ ที่ มี คุณ สมบั ติ ต รงตาม
หลักเณฑ์ที่กาหนดไว้จึงจะได้รับใบอนุญาต
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
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3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
ให้สิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3.7.6 มีการต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่
มี
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
ในการขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นา
เข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับว่าเป็นไปตามหลักเณฑ์ที่กาหนดไว้จึงจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาต
3.8

การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายทีจ่ ะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่น หรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
3.8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
-

3.9

มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
มี โดยการออกกฎหมายลาดับรองเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต หรือการให้ความ
เห็นชอบผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศ
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง

 ระบบผสม

3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายที่ใช้เป็นกลไกในการ
กาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยหรือ
เพื่ อปองกัน ความเสี ย หายอัน อาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการคาสิ นคาเกษตรหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและป้องปรามผู้ประกอบการที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ให้เกิดความยาเกรงและตระหนักถึงความสาคัญ และความปลอดภัย อันจะเกิดแก่ผู้บริโภค กิจการการค้า
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
บทก าหนดโทษเกี่ ย วกับ การผลิ ต ส่ งออก หรือ น าเข้า สิ น ค้าเกษตรโดยไม่ได้ รับ ใบอนุ ญ าตหรือ
ไม่ได้รับใบรับรอง หากปรากฏว่ามีการจาหน่ายสินค้าเกษตรที่ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือใบรับรอง และตรวจ
พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้
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4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกันหรือไม่
ไม่ซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรั บปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ทานองเดียวกันที่มีอยู่
ไม่ใช่กรณีมีกฎหมายขึ้นใหม่
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
– เชิงบวก
๑. อานวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับให้สามารถขอรับใบอนุญาตได้หลายหน่วยงาน
๒. อานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ
ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ หรือการยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศมีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
– เชิงลบ
ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ไม่มี
 ด้านสังคม
– เชิงบวก
จะได้สินค้าเกษตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
ผู้บริโภค
– เชิงลบ
ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ไม่มี
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5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
เสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยกาหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับต้องขอรับใบอนุญาต
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เพี ย งใด หรื อ เป็ น การอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
อานวยความสะดวกแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับใน
การขอรับใบอนุญาตได้หลายหน่วยงานนอกเหนือจาก มกอช.
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การประกอบกิจ การเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
ปัจจุบันการออกใบอนุญาตเป็นอานาจของ มกอช. แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่ออานวยความ
สะดวกและลดภาระของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรให้สามารถขอรับใบอนุญาตได้หลายหน่วยงาน
นอกเหนือจาก มกอช. เช่น สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดหรืออาเภอได้ หรือยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่หน่วยงานเดียวกับที่ออกใบรับรอง เช่ น กรมวิชาการ
เกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว เป็นต้น
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะ
ได้รับ
มกอช. จะด าเนิ น การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการแก้ ไข
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
5.5

ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่มีความยุ่งยาก แต่คาดว่าจะเป็นการอานวยความสะดวกผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5.6

ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การด าเนิ น การตามร่ างกฎหมายนี้ จะท าให้ ก ารใช้ งบประมาณในการด าเนิ น การตามปกติ ข อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีประสิทธิภาพขึ้นและเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
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สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งไม่ได้สร้างหรือกาหนดภาระหน้าที่แก่ประชาชนและยังเป็นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้………………………………………………............................................................
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี…….............................................................
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะ 5 ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย........................................
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติไม่มีการขอจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เน้นการชี้แจงวิธีการดาเนินงานที่ทาโดยเฉพาะการชี้แจง
มาตรการที่กาลังจะมีผลใช้บังคับและมีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนการชี้แจง แจ้งข่าว เพื่อให้ประชาชน
ทราบว่าหน่ ว ยงานจะด าเนิ น การเรื่อ งใด อย่างไร มุ่ งหมายจะแก้ปัญ หาใด การด าเนิ นการดังกล่ าวจะเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร นอกจากนี้มุ่งเน้นวิธีการดาเนินการในเชิงรุก และใช้สื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความจาเป็น เช่น โฆษกประจาหน่วยงาน การมีหนังสือหรือคาชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร การให้
สัมภาษณ์ การแถลงข่าว และที่สาคัญคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ทั้งนี้ ให้สื่อมวลชนของ
ภาครัฐให้ความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าวและให้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนภาคเอกชนตามความ
จาเป็นด้วย
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ในระหว่างการดาเนิ น การยกร่างพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานสิ น ค้าเกษตร พ.ศ. .... จัด ให้ มี
ช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ
เอกสารต่างๆ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร
มี คือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการกาหนดมาตรฐาน เฝ้าระวัง
กากับ และตรวจสอบคุณ ภาพมาตรฐานของผลิ ตภัณ ฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณาอาหารที่ ผ ลิ ต
จาหน่าย และนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ
7.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรม
วิ ช าการเกษตร กรมปศุ สั ต ว์ กรมประมง กรมการข้ า ว กรมหม่ อ นไหม ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ในกระบวนการกาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
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7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มี ก ารบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แ ก่
กรมวิช าการเกษตร กรมปศุสั ตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่ อนไหม ส านั กงานการปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรม ในกระบวนการกาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
1. ทาให้มีรัฐมนตรีที่รักษาการในภารกิจนั้นที่ชัดเจน
2. ท าให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรวิ นิ จ ฉั ย ในชั้ น พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายได้ ว่ า สมควรจะให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดรักษาการเพื่อให้การเป็นไปตามกฎหมายนั้น
3. ทาให้ สภาผู้แทนราษฎรอยู่ในฐานะที่จะควบคุม การบริห ารราชการแผ่นดิน ตามวิถีทาง
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ปฏิ บั ติ ผิ ด พลาดขาดตกบกพร่ อ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถตั้งกระทู้ถามหรือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีผู้รักษาการนั้นได้
4. ทาให้ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกฎหมายนั้นได้ถูกต้อง
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
8.2 การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
ร่างกฎหมายนี้มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในขั้นตอนการออกใบอนุญาต และการ
ต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดาเนินการในแต่ละขั้นตอนมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
8.2.2 หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร
กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นา
เข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน ได้เปิดโอกาสให้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้า สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกผ่านทางระบบออนไลน์
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วางหลักการให้เลขาธิการ มกอช.
มอบอานาจให้หน่ วยงานอื่นดาเนินการออกใบอนุญาตให้ แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นาเข้าสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับได้
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8.3 มีระบบการตรวจสอบและการคานอานาจอย่างไรบ้าง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
กาหนดให้มีวิธีการขั้นตอนในกรณีที่ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าการอนุญาตหรือการตรวจสอบ
รับรองไม่เป็นไปตามกฎหมายนี้ สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้ มกอช. ทราบได้
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคั ญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
มีการจัดทากฎหมายลาดับรอง
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
มาตราที่ให้อานาจ
มาตรา ๒๗
วรรคสอง

มาตรา ๓๐

มาตรา ๓๑
วรรคสอง

มาตรา ๕๔
วรรคสอง

รายชื่อกฎหมายลาดับรอง

กาหนด
สาระสาคัญ
ระยะเวลา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน 90 วัน
กาหนดค่าบริการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
นับแต่วันที่
ตรวจสอบและรับรอง
การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการ กฎหมายใช้บังคับ มาตรฐานสินค้าเกษตร
ตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานสิ นค้ า
สาหรับมาตรฐานบังคับ
เกษตรสาหรับมาตรฐานบังคับ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน ภายใน 90 วัน กาหนดหลักเกณฑ์การ
สินค้าเกษตร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
นับแต่วันที่
ให้ความเห็นชอบ
วิ ธี ก าร และเงื่ อ น ไขการให้ ความ กฎหมายใช้บังคับ ผู้ประกอบการตรวจสอบ
เห็นชอบผู้ประกอบการตรวจสอบและ
และรับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐานของต่างประเทศ
ของต่างประเทศ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน 90 วัน กาหนดหลักเกณฑ์การ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
นับแต่วันที่
ตรวจสอบและรับรอง
การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการ กฎหมายใช้บังคับ และค่าบริการตรวจสอบ
ตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานสิ นค้ า
และรับรองมาตรฐาน
เกษตรสาหรับมาตรฐานทั่วไป
สินค้าเกษตรสาหรับ
มาตรฐานทั่วไป
กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณ ะของ ภายใน 90 วัน กาหนดลักษณะของ
เครื่ อ งหมายการใช้ เครื่ อ งหมายและ
นับแต่วันที่
เครื่องหมายรับรอง
การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน กฎหมายใช้บังคับ มาตรฐานสินค้าเกษตร
รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้
เครื่องหมายและการ
แสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร
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9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรอย่างไร
ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้
10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น

 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ
 สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรม
ภาคประชาชน / องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่อย่างไร
มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนผ่านเว็บไซต์ www.acfs.go.th ของ มกอช.
10.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทา
ร่างกฎหมาย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

ลงชื่อ
(นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์)
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พฤษภาคม 256๑
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สานักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพงษ์ นิติธรรมพิพัฒน์
หมายเลขติดต่อ ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๗๗ ต่อ ๑๑๗๗ – ๘๐

